Zápis ze schůze výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii
ze dne 24. 4. 2018 konaného na Ústavu farmakologie, LF UK, Hradec Králové

Přítomni: prof. Anzenbacher, doc. Chládek, doc. Juřica, prof. Kassa, doc. Kmoníčková, prof. Mičuda,
prof. Nobilis, prof. Pávek, prof. Švihovec, doc. Suchý, dr. Šedivý
Omluveni: prof. Slanař, doc. Votava, dr. Kuneš

1. Výbor schválil zápis z minulé schůze konané dne 27.2.2018
2. Výbor schválil program schůze.
3. Informace o činnosti: (prof. Anzenbacher, prof. Mičuda, prof. Pávek)
–

Vyhlášeny Ceny předsednictva ČLS JEP za vědecké práce za rok 2017 – deadline do 31.5.2018.

–

Purkyňův nadační fond pořádá 3. ročník soutěže o publikaci v časopise s vysokým faktorem
za rok 2017 určené mladým autorům do 35 let.

–

Nebyly připomínky k vnitřnímu připomínkovému řízení „Vzor specializačních diplomů a
licence funkčního kurzu“.

–

Nebyly připomínky k vnitřnímu připomínkovému řízení „Návrh vyhlášky o náležitostech a
vzoru certifikátu o absolvování základního kmene “.

–

Nebyly připomínky k vnitřnímu připomínkovému řízení „Vyhláška č. 143-2008 o lidské krvi“.

–

Nebyly připomínky ke shrnutí připomínek ke kategorizačnímu stromu.

–

Informace o konferenci „Zdravotnictví a právo“ – FN Motol, Praha 17.5.2018

–

Informace z MPSV o nabytí účinnosti novely zákona č. 187/2006 Sb., ve zn. pozd. předpisů, o
nemocenském pojištění, která zavádí novou dávku dlouhodobé ošetřovné z důvodu potřeby
dlouhodobé péče. Tato informace byla rozeslána všem členům ČSEKFT.

–

Informace o zaslání webového odkazu na FD všem členům ČSEKFT.

4. Hospodaření: (doc. Chládek)
–

Přehled hospodaření byl vypracován jako odhad, protože jsme z Ekonomického oddělení ČLS
zatím neobdrželi souhrn hospodaření za rok 2017. Hospodářský výsledek v roce 2017
(odhad) –22 677 Kč. Stav fondu k 1.1.2018 (odhad) +327 453,90 Kč.

–

Hlavní nákladové položky jsou poplatky za členství v IUPHAR za roky 2016 a 2017 v souhrnné
výši 1 217,14 USD, mzdové náklady na administrativní pracovnici, které činily 17 760,- Kč a
ceny v soutěži o nejlepší publikace (15 000 Kč). Poplatek EPHAR bude po komunikaci
s pokladníkem převeden do roku 2018 (374 EUR, 9724 Kč), protože v roce 2017 nedorazila
faktura. Jedná se tedy o dluh ve výši 9724 Kč, který zatíží rozpočet v roce 2018. O příjmech
z členských poplatků nejsou přesné údaje zatím k dispozici, proto se předpokládá stejný
příjem jako v roce 2016. Kladný výsledek z organizace Toxconu 2017 v Plzni ve výši 5 000 Kč je
dalším příjmem.

–

Doc. Chládek byl vyzván výborem, aby se znovu spojil s pokladníkem EPHARu a domluvil, aby
poplatek za rok 2017 dal na jednu fakturu i se stávajícím rokem 2018.

5. Soutěž o nejlepší publikaci (prof. Pávek)
−

do kategorie Toxikologie byly přihlášeny 4 publikace, které hodnotili 3 hodnotitelé,
v kategorii Experimentální farmakologie byly přihlášeny 2 práce, které hodnotili 3 hodnotitelé
a v kategorii Klinická farmakologie byly přihlášeny 2 práce, které hodnotili 2 hodnotitelé.

−

Výbor hlasováním odsouhlasil vítěze v kategoriích Toxikologie a Experimentální farmakologie.
V kategorii Klinická farmakologie ještě prof. Pávek zašle práce dalším hodnotitelům a vítěze
zašle členům výboru mailem ke schválení.

−

Vítězi se stali:
Kategorie Toxikologie: Dumková J, Smutná T, Vrlíková L, Le Coustumer P, Večeřa Z, Dočekal B,
Mikuška P, Čapka L, Fictum P, Hampl A, Buchtová M. Sub-chronic inhalation of lead oxide
nanoparticles revealed their broad distribution and tissue-specific subcellular localization in
target organs. Part Fibre Toxicol. 2017 Dec 21;14(1):55.
Kategorie Experimentální farmakologie: Doleželová E, Prašnická A, Cermanová J, Carazo A,
Hyršová L, Hroch M, Mokrý J, Adamcová M, Mrkvicová A, Pávek P, Mičuda S. Resveratrol
modifies biliary secretion of cholephilic compounds in sham-operated and cholestatic rats.
World J Gastroenterol. 2017 Nov 21;23(43):7678-7692.

− Na Cenu předsednictva ČLS JEP za rok 2017 výbor nominoval práci: Pelclova D, Zdimal V,
Kacer P, Zikova N, Komarc M, Fenclova Z, Vlckova S, Schwarz J, Makeš O, Syslova K, Navratil T,
Turci F, Corazzari I, Zakharov S, Bello D. Markers of lipid oxidative damage in the exhaled
breath condensate of nano TiO2 production workers. Nanotoxicology. 2017 Feb;11(1):52-63.
− Na Purkyňův nadační fond výbor nominoval práci: Dolezelova E, Stein E, Derosa G, Maffioli P,
Nachtigal P, Sahebkar A. Effect of ezetimibe on plasma adipokines: a systematic review and
meta-analysis. Br J Clin Pharmacol. 2017 Jul;83(7):1380-1396.

6. Volby do výboru a do revizní komise ČSEKFT ČLS JEP pro období 2018 - 2022
−

H. Kalhousová podala informaci o probíhajících volbách, nyní se rozesílá dopis s kandidáty.
Termín konce voleb 30. 5. 2018.

7. Zprávy o činnosti Sekcí:
–

Toxikologie – Květinův den – doc. Suchý zmínil, že je zatím málo účastníků, a požádal, aby se
informace o možnosti účasti dostala všem studentům DSP, abstrakta by měla být zaslána
nejpozději do 10. 5. 2018.

–

Molekulární farmakologie – prof. Mičuda informoval o přípravě FD v Hradci Králové - viz bod
8. Akce.

8. Akce
−

TOXCON, Stará Lesná, 20.-22.6. 2018

−

Farmakologické dny – Hradec Králové termín 5. - 7. 9. 2018, Výukové centrum. Již je
k dispozici webová stránka https://www.lfhk.cuni.cz/farmakologicke-dny/, 15. 5. 2018 –
ukončení časné registrace, 20. 6. 2018 – ukončení sběru abstrakt. Do 31.5. je rezervovaná
kapacita hotelů, po tomto termínu hotely nevyčerpané kapacity ruší. Dále je možnost
ubytování na VŠ kolejích.

–

Microsomes and Drug Oxidations (MDO), 2020 v Praze – místo konání – Fakulta architektury.
Předseda org. výboru prof. Hudeček bude informovat o organizační stránce akce včetně
výběru místa konání , prof. Pávek, předseda věd. výboru, bude intenzivně připravovat nástin
a hlavní myšlenky programu (k prezentaci na MDO 2018 v Kanazawě). Dále prof. Pávek
navrhl, aby se v roce 2020 konal TOXCON v Praze a aby případně navazoval na MDO. Prof.
Anzenbacher oslovil prof. Hudečka a prof. Hodka, zda by byli ochotni v roce 2020
zorganizovat TOXCON v Praze, tato možnost je reálná. Doc. Suchý a prof. Kassa se tedy
domluví se slovenskými kolegy o případném přesunu TOXCONU na Slovensku na jiný rok.

9. Různé, členské otázky
–

Výbor souhlasil s přijetím nové členky ČSEKFT – MUDr. Jana Dumková (LF MU, Brno)

Další zasedání výboru společnosti se uskuteční 26. června 2018 na Lékařské fakultě UK v Hradci
Králové od 9:30 hodin.

Zapsala
Hana Kalhousová

